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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
na úvod trochu nostalgie, lebo opäť – aspoň podľa
kalendára, prichádza jar. Ale príroda nám dáva pocítiť
svoju silu, že pre ňu kalendár nič neznamená.
Jednoducho si robí po svojom a aj napriek dátumu,
zima zúrivo vládne ďalej. Vraciam sa v mysli do svojho
detstva, keď sme o takomto čase naháňali loptu po
prvej tráve a zbierali snežienky a podbeľ. Prečo takto ?

7 Obzretie sa za vianocami

11 Škola

15 Šport

kanalizácia a vodovod na Starom mlyne. Ak obci
nepridelia dotáciu z envirofondu na stavbu voda a kanál
– časť II na Starom mlyne, budeme musieť ﬁnancovať
z vlastných prostriedkov.
Pred dverami máme sviatky Veľkej noci. Určite
v každej domácnosti prebehne jarné upratovanie.
Buďme tolerantní a v súvislosti s poriadkom
v domácnostiach dodržme aj poriadok v triedení
a skladovaní odpadu. Nevytvárajme nelegálne skládky,
ničí to prírodu, kazí
povesť a v konečnom
dôsledku vyťahuje
zbytočne peniaze
z obecnej pokladne.
Prajem Vám, aby ste
s príchodom jari načerpali
novú, jarnú silu z prírody,
aby ste optimálne zvládali
prácu, rodinu i vzťahy.
Peter Kružel

Lebo sa akosi všetko prekrúca. Nielen v prírode, ale aj
v spoločenskom živote. Kladiem si otázku, či to má tak
byť. Keď si k tomu priložím aj súčasnú politickú
situáciu, mám obavy ako to bude ďalej. Nie kvôli sebe,
ale kvôli našim deťom a vnúčatám...
Na začiatok roku si dávame predsavzatia a plány.
To nás motivuje, aby sme pracovali. Aj my plánujeme.
V januári sme začali s prípravou verejného obstarávania
na zhotoviteľa prístavby MŠ. VÚC a Úvo nám obstarávanie zrušili, lebo sa prihlásil len 1 uchádzač. V súčasnosti sa pripravuje druhá výzva. Opäť riešime
projekt Zberný dvor. Pripravuje sa žiadosť o NFP
/nenávratné ﬁnančné prostriedky/ a pripravuje
sa verejné obstarávanie na túto stavbu. Obci bola
schválená dotácia na vnútornú rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice vo výške 30 000 €. S realizáciou sa začne
v jarných mesiacoch. Prebehla kolaudácia stavby

Veľká noc je Božie požehnanie sveta.
Je to jeho spôsob, ako nám hovorí,
že láska a nádej stále existuje vo svete.
Želáme požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.
/kolektív OcÚ/
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Zo života v obci
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/Záverečný účet obce 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 984,09 €
2/ Zrušenie predkupného práva na pozemky,
parcela C-KN č.513/5 zastavané plochy a nádvorie
o výmere 544 m2, C-KN č.513/7 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 145m2 a parcela C-KN č.513/8
zastavané plochy a nádvorie o výmere 42 m2 evidované
na LV č.630 Vavrečka pre MUDr. Miloslava Plevu
a manž. Martu rod.Tvrdákovú, Vavrečka č.383 .
3/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný
v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela C KN č. 272/18
o výmere 37 m2, orná pôda, ktorá je vytvorená
z parcely E KN č.691/176 pre Jána Grebáča, Vavrečka
č. 169, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9 a odst.8 písm.e/zákona
č.138/1991 Zb v cene 5,00€/m2
4/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný
v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela C KN č. 84/2
o výmere 77 m2, orná pôda, ktorá je vytvorená z parcely E KN č.189/1 pre Jozefa Jančigu, Vavrečka č. 89,
029 01 Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb
podľa znaleckého posudku č.101/2017 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou, Komenského
501/28, Námestovo za cenu 620,00€.
5/ Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka.
6/ Zrušenie obecného podniku s obchodným menom
MAGURKA – Obecný podnik, so sídlom Vavrečka,
IČO: 00 633 101, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Pšn, vložka číslo:
10127/L, bez právneho nástupcu a jeho výmaz
z Obchodného registra Slovenskej republiky, pričom
práva a záväzky zrušeného obecného podniku
prechádzajú na Obec Vavrečka.
7/ Začatie obstarávania územného plánu obce Vavrečka,
zmeny a doplnky v rozsahu riešenia
rozšírenia plôch pre sklady a priemyselnú zónu

8/ Podanie projektu s názvom „Zberný dvor Vavrečka„
a schvaľuje spoluﬁnancovanie projektu vo výške
najmenej 5% z celkových výdavkov projektu
z vlastných prostriedkov po ukončení verejného
obstarávania.
9/ Podanie projektu s názvom „Postavme deťom
ihrisko“ a schvaľuje spoluﬁnancovanie projektu vo
výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu
z vlastných prostriedkov.
10/Prenájom priestorov v budove TJ pre Lukáša Turčeka,
Vavrečka č. 267
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne.
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka
za rok 2017.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému
účtu za rok 2017.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Karol Pjentek , Marián Kasan
Zapisovateľ : Mária Pavláková

Rozhovor
„ZELENÁ JE TRÁVA, FUTBAL TO JE HRA...“
Áno. Futbal - to je hra. Takto kedysi futbal vznikol. Bol
hrou vo voľnom čase. Prvé zmienky o futbale sú nejasné
a pochádzajú dokonca z Číny! Hral sa aj v starovekom
Ríme, na Kaukaze, Francúzsku a všade tam, kde
sa zhromažďovali ľudia. Jasné je, že pravidlá boli
absolútne odlišné od tých dnešných, v skutočnosti podľa
záznamov pravidlá ani neboli. Napríklad v stredovekom
Anglicku bol naozajstnou bitkou, pri ktorej bolo dovolené
všetko, a tak kráľ Edward II. 13.apríla 1314 vydal takýto
zákaz: „ Pretože hra s veľkou loptou prináša veľa hluku,
spôsobuje zranenia, bitky, čo je Bohu nemilé, vyhlasujem
zákaz pestovať onú hru v mestách a prikazujem uväzniť
tých, ktorí ju budú naďalej hrať. Vo sviatočných dňoch je
oveľa vhodnejšie hádzať guľou a oštepom, než hrať
hlúpu hru zvanú futbal.“ Teraz je situácia úplne, ale že
úplne iná, veď sme v 21. storočí, futbal je masová, celosvetová hra a pravidlá futbalu pozná aj malé dieťa. Pravidlá sú
presne určené a platné rovnako v Rusku ako v Kambodži
alebo neviem kde. Každé porušenie sa trestá. Aká je
presne situácia s futbalom u nás vo Vavrečke, /veď začína
jarná časť súťaže 2017-2018/, sme sa opýtali celoživotného zanietenca, bývalého dlhoročného aktívneho
futbalistu, teraz predsedu futbalového klubu Ing. Jozefa „
Očka“ Sklarčíka.
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- všetci vo Vavrečke /nielen vo Vavrečke/ vieme, že si celoživotný blázon do
futbalu. Tak teda sa pýtam práve teba: aká je momentálna futbalová situácia vo
Vavrečke?
Vynikajúca. Má kto hrať. /Očko sa potmehúdsky uškrnie/. A stále
hráme v 1. triede. Vlastne jarnú časť sezóny začíname z 1. miesta.
- čiže máte vysoké jarné ambície?
Nie, nemáme vysoké ambície. My sme realisti. Stojíme obidvoma
nohami pevne na zemi a vieme, že aj napriek faktu, že máme 37
hráčov, takmer všetci sú zamestnaní /čo je dobre/, ale pracujú
v zahraničí. A nie sú vždy poruke a prítomní. Stabilných hráčov
takmer nemáme. Na základe toho sa odrážajú tréningy, príprava,
hracia schopnosť. Ale darí sa. Niekedy viac, niekedy menej. Máme
podporu od fanúšikov, sponzorov, ľudí ochotných pomáhať, tak je
fajn.
- ako fungujete ako klub, myslím ﬁnančne, a samozrejme aj organizačne?
Patríme pod TJ Slovan Magura Vavrečka, futbalový klub. Predsedom
som ja, členovia Marián Kasan st., Pavol Stolárik st., František Hrkeľ.
Celý výbor bol zvolený na výročnej členskej schôdzi. Výbor
zabezpečuje celý chod klubu. Čiže zabezpečuje celý servis, aby boli

majstrovské futbalové zápasy odohraté, aby fungovali dotácie,
občerstvenie, dovoz a odvoz hráčov, trénovanie, všetky administratívne práce okolo futbalu a množstvo ďalších vecí. Momentálne má
futbalový klub tri družstvá, mužov, dorast a žiakov. A nechýba ani
prípravka. Muži trénujú pod taktovkou Jána Chomisteka, dorast
trénuje teraz Marián Rentka, predtým ich trénoval Janko Pjentek,
ktorý momentálne trénuje žiakov. Prípravku má na starosti Gabriel
Minárik. Na takú malú dedinu je to skôr rarita ako pravidlo. Finančne
nás podporuje obecná pokladňa, máme schválenú ročnú dotáciu vo
výške 14 000 €. To samozrejme nestačí. Veľa pomáhajú sponzori,
napríklad Fero Hrkeľ roky vozí družstvo mužov zdarma, miestni
podnikatelia prispievajú cenami do tomboly na ihrisku - Materasso,
Jaro Hrubjak, Jano Krivda, Marcela Tomaštíková, Vamex a ďalší.
A niektorí sponzori hráčov obliekajú.
- na ihrisku musia hráči aj dobre vyzerať, nestačia už obyčajné plátenné nedeľné
trenírky a tričko ako kedysi. V súčasnosti majú futbalisti svoj image. Kto oblieka
a obúva hráčov?
Dresy máme tiež, ako som už spomínal, sponzorsky. Kopačky si
kupujú hráči, ale obecná pokladňa prepláca hráčovi 30,00 €. A image
si robí každý sám. V družstve mužov sa za najlepší image počíta

hlavne technický, rýchly, logický systém hry. No
a u tých mladších hráčov - žiaci a dorast, letia aj
vlasové image. Momentálne frčia na Hamšík
hair alebo Neymar style. Pravda je taká, že
futbal je fenomén. Ovplyvňuje veľkú časť
populácie vo svete. A tak je to aj vo Vavrečke.
Vavrečka je futbalová dedina.
- to znamená, že máte dobré podmienky na rozvoj tohoto
športu...
Ale samozrejme. Máme. Obec futbalu fandí a
vždy fandila. Máme fanúšikov, ktorí sú skalní.
Teraz sa aj herné podmienky výrazne zlepšili.
Futbalové ihrisko prešlo úpravou v roku 2016.
Revitalizácia ihriska stála obecnú pokladňu
takmer 3 700 €, ale hracia plocha je konečne na
dobrej úrovni. Do piesku sa sadila nová tráva,
zásobovalo sa živinami, 3 mesiace sa na ploche
nehralo, aby revitalizácia bola na kvalitnej
úrovni. Práce vykonávala odborná ﬁrma,
dozoroval Karol Brčák, aby bol záver
k spokojnosti všetkých. Svojpomocne sa opravil aj exteriér budovy TJ. Materiál zakúpil OcÚ
a samotné práce vykonali dobrovoľníci z radov
futbalistov a fanúšikov. Skultúrnil sa aj interiér
domácej šatne, klubovne pre hráčov.
V súčasnosti sa všetky zápasy zaznamenávajú,
ihrisko má svoje kamery. Máme komentátora,
tejto úlohy sa výborne ujal dlhoročný bývalý
s t a r o s t a Pavo l H o l m í k , p o m á h a j ú a j
usporiadatelia Šimon Hurák st., Fero Sklarčík,
Janko Pratka, Karol Pjentek st. a mnohí ďalší.
- to čo hovoríš, jasne naznačuje, že dobrý futbal nie je len
o dobrej hre. Dobrý futbal je vtedy, keď je aj dobrý a
fungujúci manažment, ktorý si vyžaduje kopu voľného
času. A ten na takejto úrovni nie je platený. Čiže robia
to obyčajne iba ľudia s diagnózou „ futbalový blázon“...
V dedine máme viac futbalových bláznov.
A vždy boli. Starší sa isto pamätajú ako
TJ futbalový oddiel zakladali Matej Hvolka,
Roman Trabalka, neskôr Viktor Garbiar. Veľkú
službu futbalu urobili aj Jozef a Karol Holubovci, ujo Tono Lajčiak. Absolútne oddaný
futbalu bol Pavol Žuffa, to je myslím, futbalová
legenda. Bol hráčom, manažérom, sponzorom
a aj futbalovým vzorom v jednej osobe pre
mnohých. Celý život slúži futbalu Pavol
Holmík a mnohí ďalší, vopred sa ospravedlňujem tým, ktorých sme nespomenuli. Bez ich
práce by určite futbal vo Vavrečke nemal takúto
zanietenú podobu. Najprv fungoval len oddiel
mužov a neskôr dorastencov. Až v sedemdesiatych rokoch, keď som bol žiakom základnej
školy, sa zrazu zrodilo žiacke družstvo. Chodili
sme pravidelne hrávať a motali sme sa tam
dospelým hráčom popod nohy. Jano Holmík,
Paľo Trabalka, Paľo Brčák, Fero Brčák, Janko
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Pjentek, už spomínaný Paľo Žuffa. My sme boli
trochu mladší: Sťopka Stolárik, Ihla Hvoľka,
Hyko Kurtulík, Paľo Čiernik, Srnka Dendis,
Mirek Trabalka, Gabo Trabalka, Kako Sklarčík,
Vilo Hvoľka, Tibko Janotík, Húska Košťál,
Imro Žuffa, Babkin Košťál a ďalší. Hrávali sme
s obrovským nadšením a zanietením. A určite aj
preto sa tak hralo, lebo existovali tí futbaloví
blázni, ktorí nás motivovali. A vydržali sme
aktívne hrávať takmer do štyridsiatky.
A v podstate, po celý čas ako sme začali hrať,
sa hrá v 1. triede. Vydržali sme sa v nej udržať.
- áno, to viem, vy ste vydržali, tiež mám doma bývalého
futbalistu, len mi povedz, ako ide u vás futbal dokopy
s manželkou, rodinou, priateľmi? Veď futbal sa hrá
s malými prestávkami takmer celý rok. Každá nedeľa je
majstrovský zápas, alebo prípravný, alebo nejaký iný.
Cez týždeň tréningy... Ako sa to dá skĺbiť, aby všetko
fungovalo, aby vzťahy prosperovali?
Ja ti ani sám neviem. Jednoducho sme žili.
Hlavne treba žiť! Ale jedno viem presne, že
futbal s manželkou dokopy nejde /iba v
ojedinelých prípadoch/, s rodinou ide dokopy
trochu a s priateľmi si futbal rozumie. Aj tak
sme boli všetci kamaráti, ktorí hrali futbal...

pive. A každý kupoval rundu. A to nejaký ten čas trvalo, kým
sa všetky rundy otočili. Po niektorých prišli manželky, niektoré
manželky zo zásady do krčmy nechodili a boli aj takí, ktorí mali
manželku na nočnej službe. A títo mali vyhraté. Ako napríklad taký
Mirek. Po jednom zápase sa sedelo už pri ôsmej runde, Ihla
sa zdvihol, že už pôjde domov, keď tu Mirek naňho: „ Ihla, veď ešte
nechoď, Ivka je dobrá, nebude sa hnevať. Aj moja Majka je dobrá...
má nočnú.“ A spokojne sedel ďalej, veď ešte všetko nedopovedal.
A dokonca niekedy sa aj recitovalo. Napríklad „ Mor ho!“ alebo
„Detvan“ a aj Sládkovičova Marína znela. To vtedy, keď sme boli
zamilovaní. Vysokoškoláci do nášho tímu priniesli závan
„slovanskej hrdosti.“ No a po takomto ťažkom večeri sa pokorne
cupitalo domov, s malou dušičkou, či nebude zvnútra zamnknuté.
A niekedy bolo! Spávali sme aj na uhlí v pivnici, alebo v búde, ktorá
bola pôvodne postavená na náradie. Manželky proste nechápali, že
aj toto patrí k futbalu. Doteraz nerozumiem, prečo to nechápali...
Očko sa zamyslí, potom s úsmevom pozrie na mňa a opýta sa: „Ale
teraz to už chápete, však?“ /NO comment - po toľkých rokoch
nechápeme, len sme si zvykli/. Aj takouto cestou im vyjadrujem
poďakovanie za ich trpezlivosť...
- stálo a stojí všetko toto „ trápenie“ za to? Veď futbal na takejto úrovni
neprináša peniaze, nedá sa na ňom zarobiť, peniaze z vrecka len vyťahuje,
oberá o čas, prináša zranenia...
Nikdy som sa na futbal takto nepozeral. A nikdy som ho nehodnotil
z hľadiska užitočnosti. Futbal je jednoducho fenomén. Dokonalá

jasné, že my sme si rozumeli. A práve týmto
veciam a skutočnostiam manželky absolútne
nerozumeli. My sme si dokázali rozprávať
o futbale, zápase, chybách aj víťazstvách do
hlbokej noci. Samozrejme, vždy po zápase
alebo po tréningu. Oslavovali sme výhru, ak
bola prehra, riešili a odstraňovali sme chyby. Pri

spoločenská hra. Prinúti ťa používať telo, ale aj rozum. Pokiaľ je na
takejto úrovni, vytvára priateľstvá, núti k zodpovednosti ku
kolektívu, mladých naučí, že každý môže byť výnimočný
a nenahraditeľný v tíme, ak sa snaží. Naučí k zdravej bojovnosti, ale
vedie aj k pokore. A vedie k obetavosti, veď teraz,
v tejto dobe robiť niečo nezištne, to je, prinaj-lepšom povedané čudné. Dobrý futbal robí dobré meno dedine. Futbalisti,
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fanúšikovia sa pohádajú, často sú v obci dva
futbalové tábory, ale v konečnom dôsledku si
títo chlapi vedia pomôcť aj pri obyčajnom
bežnom živote, pri stavbe, domácnosti.
Jednoducho aj futbal robí dedinu dedinou.
Práve na základe toho majú ľudia k sebe bližšie
a nie sú k sebe ľahostajní. Samozrejme,
nesmiem zabudnúť na ešte veľké nepopierateľné pozitívum futbalu, a to sú spoločné,
kolektívne zážitky. To je absolútny bonus tohto
športu. Je to taká psychoterapia. A zranenia ?
Tie sa nerátajú a nespôsobujú nenávisť k zdroju
zranenia. Preto je futbal masový a vždy bude
športom číslo 1. Práve preto ide neraz trochu
bokom aj samotná rodina.
- áno, toto všetko si užili viaceré manželky, dobre si nato
spomínam, ako sa počas krstinovej hostiny našej dcéry
postavil môj muž a s pokojným výrazom na tvári
povedal, že ide na zápas. Všetci hostia, hlavne moja
mama neverila vlastným ušiam.
Tak skutočnosť je taká, že svokry nemali veľmi
pozitívny vzťah k futbalu. Ani tú moju
nevynímajúc a tak to bolo v každej rodine.
Matky futbalistov to ešte ako-tak chápali. Matka
futbalistu väčšinou chápe, alebo sa snaží
chápať. Svokra futbalistu sa nesnaží. Drží
s dcérou. /Očko sa zoširoka usmieva/. Ale
teraz už vážne. Bolo to tak. Tie naše ženy si užili
kadečo, ale to, že zostali s nami je jasný dôkaz,
že futbal nie je dôvod na rozvod. Ospravedlnením snáď je, že všetci sme boli takmer
rovnakí. Myslím v tej zodpovednosti k futbalu,
kolektívu a zápasu. Čiže malo tvoje dieťa
krstiny, ale slávnosť 1.sv. prijímania vo
futbalovej sezóne? Žiadna dilema vo
sviatočnom popoludní ísť - či nejsť? Jasné, že
ísť! Odohrať zápas.
- povedal si, že futbal je autorom spoločných zážitkov.
Určite si spomínaš...
Spomínam, na veľa zážitkov si spomínam.
A pevne verím, že viacerí si spomínajú. Ešte aj
teraz sa musím smiať, lebo ma zabávajú.
A nielen mňa. My sme sa totiž tak vyproﬁlovali,
že s futbalom sme aktívne neprestali.
Chodievali sme hrávať do haly, poriadali sa
rôzne družobné zápasy s Poľskom s Moravou,
všade tam, kde sme mali priateľov, sa hral
futbal. A najlepšie bolo, keď sa šlo na víkend.
Raz sme boli pozvaní zahrať si turnaj ku
Tonkovi na Moravu. Jasné, že sa to rodinám
nepáčilo, veď celý víkend chlap z domu fuč.
Tešili sme sa ako malé deti. Hneď v autobuse
bola dobrá nálada, vytiahli sme domácu,
spievalo sa, jasné že Karol Pjentek zabezpečil
rezne, no hotová hostina. Jednoducho
povedané, kolektív pokope vystrájal. Keď tu

zrazu, dvaja z kolektívu sa rozhodli, že si tú domácu nedajú. Len
jeden a dosť. Vraj aby sa kvalitne hralo! A aby sa manželky
nehnevali. Aj sme ich hneď označili, že „inteligenti“. Jasné, že
ostatní hostinkovali do rána. Potom takí poblednutí sme nastúpili
na turnaj. Len sme sa tak motkali po ihrisku, naberali sme farbu.
Vkladali sme všetky nádeje na víťazstvo do tých dvoch abstinentov,
ktorí odmietli kolektívnu hostinu. Ale čo čert nechcel, udial
sa presne opačný scenár. Víťazstvo ani jeden z nich nezachránil,
lebo sa hneď v úvode zranili. Jasné, že smútok a výčitky. Veď prehra
je vždy prehra. Je jedno či ide o priateľský alebo majstrovský zápas.
A aby sa smútok zmiernil, vytiahli sme na ceste domov opäť
domácu /vdp. Tonko nás vždy zodpovedne vyprevadil/. Tí dvaja
abstinenti pili len tak frčalo. Ostatní sa miernili - veď ideme domov
k ženám, musíme dobre vyzerať, ani náznak zostatkového alkoholu!
Naši inteligenti nakoniec ešte aj peňaženky potratili, dokonca sa aj
krajnica na ceste ku domu značkovala cukrom. Nakúpený balík
cukru /v Čechách bolo lacnejšie/ sa nadtrhol a vyznačkoval cestu až
na prah vlastného domu. Všetci ostatní, ktorí držali spolu, vystúpili
z autobusu vysmiati, s čistou mysľou. Očko sa zasa uškrnie
a učiteľsky vysvetlí: „Tu je jasný dôkaz, že futbalisti musia
za každých okolností držať spolu - žiadne výnimky v aktivitách, ináč
to dopadne neštandardne. Dobrý úmysel sa pre-mení na hubovú
polievku od manželky!“
- čiže odkaz mladým futbalistom - nádejným pokračovateľom je hlavne v hesle: „
Držať spolu!“
Presne tak. V jednote je sila. No a teraz naozaj vážne. Sme radi, že
máme mladých futbalistov, že je stále záujem aj napriek častej neprítomnosti hráčov, aj napriek neprajnosti doby a rôznym iným
okolnostiam. Človek je rád, keď sú slušní a úspešní hráči, ktorí hrajú
technický, čistý futbal. Za minulý rok získal v našom klube ocenenie
najlepší futbalista Patrik Tomaštík a určite by si to ocenenie zaslúžili
viacerí. Najlepším hráčom v doraste bol Adam Puvák a za žiakov
toto ocenenie získal Richard Kasan. Myslím, že futbal v obci má
veľký význam. Jednoducho zjednotí, mladých veľa naučí, je to jeden
z najprístupnejších športov. Naučí výhre, ale aj prehre - čiže ju
zniesť, uznať, že súper je lepší. Netreba k nemu nákladnú ﬁnančnú
výstroj. A v konečnom dôsledku, ani tie futbalové zážitky nie sú na
zahodenie... /Očko sa zasa zoširoka zasmeje/. Veď treba hlavnežiť! Život treba žiť a do neho patrí jednoznačne aj futbal.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, čo robili a stále robia
futbalu vo Vavrečke dobré meno. Ďakujeme za ochotu, voľný čas
obetovaný tomuto krásnemu športu. Všetkým, ktorí už nie sú tu
medzi nami, posielame pozdrav do futbalového neba, aby na
vavrečský futbal nezabudli a stále držali nad ním ochrannú ruku.
/i.h./
JE DÔLEŽITÉ SÚPISNÉ ČÍSLO DOMU?
Označiť svoj dom alebo nie?
Jednoznačne ÁNO! A malo by byť umiestnené na viditeľnom
mieste. Číslo domu je súčasťou poštovej adresy. Poštár, kuriér vie
ľahko doručiť zásielku, bez zbytočného meškania dorazí včas
záchranka alebo hasiči. Alebo jednoducho vás nájde starý známy.
Súpisné čísla boli zavedené ešte koncom 18. storočia počas vlády
Márie Terézie ako unikátne číslo povinne prideľované každej
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budove v rámci jednej obce v rakúskej monarchii /vrátane
Slovenska/.
V súčasnosti označovanie domov upravuje
zákon č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,
problematiku súpisných čísel konkrétne
upravuje vyhláška ministerstva vnútra z januára
2003, uverejnená v zbierke zákonov 31/2003.
Podľa zákona je obec povinná na vlastné
náklady viesť evidenciu súpisných čísel, tieto
určovať stavbám a budovám. Súpisné číslo
musí mať každá budova v obci alebo meste.
Toto je povinnosť obce, mesta. Najdôležitejšie
však je, aby si majiteľ budovy súpisné číslo, ak

ho má už pridelené, pripevnil na viditeľné miesto domu. Súpisné
číslo sa prideľuje po kolaudácii budovy. V opačnom prípade si sám
komplikuje život. A niekedy ho komplikuje aj samotným
doručovateľom. Aj v našej obci je viac prípadov, že súpisné číslo
na budove chýba. Prosíme občanov, aby to čím skôr dali do
poriadku. Až vtedy je vaša adresa kompletná.
/i.h./
OZNAM ORAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI
OVS v týchto dňoch zabezpečuje ukončenie napájania domov
na verejnú kanalizáciu, ktorá je vybudovaná v obci. Zisťujú
sa závady a funkčnosť kanalizačných prípojok. Žiadame
majiteľov novonapojených domov, aby si vo vlastnom záujme
skontrolovali, či odvádzajú drenážne vody z podložia,
povrchové vody zo spevnených plôch do verejnej kanalizácie.
Tieto vody musia byť zvedené do samostatného systému,
ktorý je oddelený od vybudovanej VK pre splaškové vody.
V opačnom prípade dochádza k prekročeniu kapacity čerpacích
staníc. OVS vyzýva všetkých dotknutých majiteľov nehnuteľností,
ktorí odvádzajú tieto povrchové vody do verejnej kanalizácie, aby
takýto stav odstránili do 15. apríla 2018. Po tomto termíne bude
OVS postupovať v zmysle platnej legislatívy - okamžité prerušenie
odvádzania odpadových vôd a spätné vyúčtovanie nákladov
za odvádzanie balastných vôd.
Ing. Ján Rončák, vedúci HSK

SMETI NAŠE KAŽDODENNÉ
Uverejňujeme fotograﬁu obsahu vreca s plastami, ktoré sú
zbierané každý mesiac. Nie preto, že by bol obsah nejako vysoko
estetický obraz, ale chceme upozorniť občanov /opätovne/, lebo
upozorňujeme neustále, že polystyrén, orezaná PUR pena, staré
káble a podobné smeti nepatria do plastov. Staré káble môžete

odovzdať na ﬁrme Ekoray v Námestove, alebo
počkáte, kým sa bude elektroodpad zbierať
po obci. Čistý polystyrén sa tiež dá odovzdať
v uvedenej ﬁrme. No a orezaná PUR pena patrí
do zmesového odpadu. Pripomíname len, že
takto naplnené vrecia nám nezozbierajú a pre
obec sú to opäť navýšené náklady za likvidáciu
smetí. A ﬁnancie idú zo spoločného vrecka nás
všetkých.

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Aneta Ilková
Nina Pikošová
Vanessa Raffajová
Matias Hrkeľ
Nikolas Tekeľ
Kryštof Trabalka
Peter Zanovit
Zosobášili sa:
Ondrej Branický a Mgr. Katarína Halimovičová
Mária Brčáková a Andrej Kmeť
Opustili nás:
Magdaléna Bojnanská
Viera Mináriková
BLAHOŽELÁME
„ Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám pri
vašich jubileách priať.
Nech slza bolesti vám tvár nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa vám chrbtom otáča,
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
Sú náplňou ďalších rokov vášho života.“
70rokov:
Božena Matkulčíková
Anna Holubová
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Terézia Kabaňová
Alena Grebáčová
Jozef Holub
Helena Holmíková
František Pepucha
Olga Kabaňová
75 rokov:
Ing. Vladimír Brindžák
Alojz Poláčik
Bibiana Čierniková
80 rokov:
Karol Trabalka
Ľudovít Janoľ
85 rokov:
Eduard Rentka
Jozef Krivda

POĎAKOVANIE
Málokto z nás myslí teraz na Vianoce. Lebo už sú za nami. Jasné, budú ďalšie, ale to je
ešte ďaleko vpredu. Aj napriek tomu som si na ne spomenula, lebo je potrebné poďakovať
tým, ktorí venovali stromy do kostola. Myslím vianočné stromy. Boli nádherné a aj vďaka
nim sme mali vianočnú atmosféru v kostole takmer čarovnú. Vyrezávané drevené jasličky,
ktoré venovali v minulosti farnosti urbarialisti, mali dôstojnú lesnú kulisu v podobe
borovice zo záhrady rodiny Plutovej a hlavnú loď kostola zdobila urastená jedľa zo
záhrady rodiny pani Marty Brčákovej. Najkrajšie vyjadrovali poďakovanie a obdiv tí
najmenší, veď niektoré deťušiky z vianočného kostola a od krásnych jasličiek ani nechceli
odísť! S úprimnosťou, ktorú majú len deti, aj malá Lucinka zaspievala drevenému
Ježiškovi „Hajaj“ a spokojne nakŕmila ovečky! Rodinám ďakujeme a vopred dúfame, že
v tomto roku sa na Vianoce opäť nájdu
ochotní darcovia vianočných stromov.
/i.h./

VIANOČNÝ KONCERT V KOSTOLE SV. ANNY
Sviatok Božieho narodenia je podľa mňa najkrajším
kresťanským sviatkom počas roka. Myslím, že viacerí by mi
dali za pravdu, veď tie Vianoce majú úžasnú silu. Tlačia ľudí
byť k sebe lepší, byť láskavejší, byť vďační Bohu za to
nádherné dieťa. Dieťa, ktoré prinieslo na svet lásku. A tak
sa treba pokloniť. A osláviť tú svätú chvíľu, ktorú si každý
rok pripomíname. Niekto sa poklonil službou inému, niekto
tým, že sa polepšil a niekto zasa tým, že druhých potešil.
Takto sa poklonili a druhých potešili /a veľmi potešili/
členovia Vavrečského chrámového zboru. Pripravili
a predviedli nádherný vianočný koncert pre všetkých ľudí,
ktorí majú otvorené srdce a samozrejme ešte aj uši sa musia
otvoriť. Zazneli tradičné vianočné koledy i moderné
skladby. Spievali starší aj mladší speváci a dokonca spieval aj
Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel Gott /v zastúpení
Marek Pjentek, Adam Čiernik a Marian Kasan/. Všetkým
dirigentsky šéfovala aj bez paličky Betka Huráková a o zvuk
sa postaral Jozef Hrkeľ. A tak sa chcem všetkým
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poďakovať za krásny kultúrny zážitok. Aj vďaka nemu
bol vo Vavrečke sviatok Božieho narodenia 2017
nezabudnuteľný a plný emócií. /i.h/

tortu, vyzdobenú Vavrečským erbom. Obec ešte prispela
darčekovým košom a vybrali sme sa na cestu. Prijatie v Řepišti
bolo veľmi milé. Prijal nás pán starosta spolu s predsedom
klubu dôchodcov a pri spoločnom
posedení spojeného s občerstvením sme zotrvali v príjemnej
debate. Vyvrcholením pobytu bola
účasť na posedení s dôchodcami,
kde sme im odovzdali pripravené
darčeky. V príjemnej atmosfére
sme zotrvali až do večerných
hodín, keď sme sa museli rozlúčiť.
Spoločne sme však skonštatovali,
že máme v družobnom Řepišti
dobrých priateľov.
/ Ing. V. Seč/
KARNEVALY
A INÉ PREZLIEKAČKY

DRUŽOBNÁ NÁVŠTEVA V ČESKU
Ešte v minulom roku sa na mikulášskom posedení v obci,
ako už je tradíciou, zúčastnili aj naše družobné organizácie
z Poľska a Čiech. Sú to milé stretnutia, ktoré dokumentujú,
že starší ľudia aj z iných regiónov sa radi stretávajú a môžu si
pritom porozprávať hodnotiť a spomínať. Obzvlášť milé sú
potom stretnutia v Poľsku, alebo v Čechách. Náš klub
dôchodcov sa niekoľkokrát mal možnosť prezentovať
v Poľskej Lekawici, ale doposiaľ ani raz v Českom Řepišti.
Preto sme boli veľmi radi, keď sme dostali pozvánku od
klubu dôchodcov na posedenie do Řepišťa. A pretože sa
nepatrí prísť s prázdnymi rukami, rozmýšľali sme, s čím
prísť k našim hostiteľom. Rozhodnutie padlo na syrovú

Jasné, že aj v tomto roku
sa počas fašiang ov konali
karnevaly. Bol v škôlke, ale aj
v Kultúrnom dome. A samozrejme, že bol aj v súkromnej
škôlke Lienka. Deti sa mohli
vyblázniť do sýtosti. Vlastne ani nie
deti, ale piráti, princezné,
čarodejnice, mačky a ďalší zástupcovia zvieracej ríše. Spolu si
zatancovali, povystrájali, spolu sa vytešili a nebolo vôbec
dôležité aká je politická príslušnosť strany, majetnosť rodiny
a ani sa neriešili žiadne spory. Riešil sa iba celkový „outﬁt“.
Konkrétne - či je dosť krásny na princeznú, alebo dosť
strašný na čarodejnicu, či je dosť smiešny na šaša a či je
dostatočne dôstojný na kráľa. No nebolo by sveta žiť, keby
sme si takto rozumeli aj my, dospelí? Vďaka rodičom bolo aj
chutné občerstvenie, pekné ceny a vďaka všetkým zúčastneným aj dobrá nálada. Dospeli sme k záveru, že karneval je
absolútnym liečiteľským hitom - ukľudní nervy, vyplaví
endorfíny, precvičí celé telo v tanci a ešte aj posilňuje dobré
medziľudské vzťahy! Jednoducho povedané, skoro ako
kúpele. Ešte nejaký bazén zoženieme a bude to liečebná
procedúra ako má byť. Škoda len, že ten fašiang je taký krátky.
Tak zasa až o rok. /i.h./
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Kalendár podujatí
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JUBILEJNÝ 10.POĹOVNÍCKY PLES
PZ HÁJ VAVREČKA 20.01.2018
Organizáciou plesu bola výborom Poľovníckeho
združenia Háj Vavrečka poverená skupina z Vavrečky.
Vo vstupnom priestore vítala účastníkov plesu výborná
ľudová muzika Bieľakovci z Oravskej Polhory, ktorá
spríjemňovala ples počas prestávok muzikou na želanie.
Počas celého plesu do taktu hrala skupina Perfect duo.
Ples spríjemnila hrou a spevom skupina nádejných
heligonkárov z Lokce pod vedením pána Bartoša, ktorí
hrali a spievali aj na želanie. Vyvrcholením plesu bola
tombola. Hlavnou cenou bol televízor. Poľovnícke ceny
boli srnča, diviača a bažanty. Poľovnícky ples sa teší
veľkej obľube nielen medzi staršími, ale aj medzi mladými
ľuďmi.
Vavrečskí poľovníci sa prezentujú v obci aj na odpustovú
slávnosť na sv. Annu varením guľášu. Ten posledný bol
z diviaka a srnca. Že guľáš chutil, svedčí, že tri kotly boli
do večera prázdne. /lr/

šťastní výhercovia hlavnej tomboly

slávnostný nástup

poľovnícka
tombola
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HURÁ SNEH !

Zo života našej školy

Tohtoročná zima sa nijako zvlášť nepochlapila.
Myslíme nedostatok sniežikovej periny. Nieže by sme z toho dostali
infarkt, veď odpadlo zimné lopatové ﬁtnescentrum a myslím si, že
viacerým občanom vyhovuje takáto mierna verzia zimušky. Ale
najmenším občiankam a občanom to tvrdé chvastanie sa pani Zimy
svojou silou určite chýbalo. Niet krajšieho vystrájania ako je
vystrájanie na snehu! Tá mäkká biela perina je jednoducho čarovná.
Dá sa použiť na všetko: na sánkovačku, lyžovačku, guľovačku,
snehuliakovačku a dokonca dokáže zakryť aj poriadny kus
neporiadku. Jednoducho spadne a všade je tak čisto a bielo. Práve
preto nastala v škôlke takmer hystéria, keď sa z ničoho nič zrazu
snehová perina prihrnula. Všetko, čo malo ruky a nohy pochytalo
sane, boby, lopáre a niekto počítal iba s vlastnou zadnou časťou tela
a - hybaj ho na sánkovací kopec ku Kapličke. Ešte dobre, že pani
kuchárky patria do inej vekovej kategórie a zostali dovariť obed,
ináč by bol príchod snehovej periny spôsobil hladový týždeň. Takú
veselú spoločnosť Kaplička na Pasekoch už dávno nemala!
Niektoré detváky možno aj otepľovačky na zadniciach potrhali, ale
nevadí. Dôležité je behať, skákať, hýbať sa! Dôležité je zažiť skvelú
jazdu aj pád, aby mali detváky na čo spomínať a nie kukať do
elektrickej bedne, je jedno či je malá alebo veľká, každá zabíja detskú
kreativitu! Najkrajšie zážitky sú tie skutočné, zažité, naše a nie
cudzie, virtuálne, ktoré nám ponúka televízia a internet. Veď aj
staršia generácia si najradšej spomína na zimné preteky hnojových
saní dolu dedinou, guľovačku pomedzi humná a krkolomné jazdy
na igelitových vreciach! Na modriny a odreniny sa zabudlo, ale ten
adrenalín, ktorý sa vyplavil vtedy, ešte aj teraz tie zážitky farbí do
tých najkrajších odtieňov. /i.h./

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ s MŠ
Dňa 11. apríla 2018 pozývame rodičov
budúcich prvákov a ich deti, predškolákov na
návštevu do našej školy. Môžete k nám prísť
v čase od 9:45 hod – 13:00 hod.
Tešíme sa na Vás!
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola s materskou školou Vavrečka
204 pozýva budúcich prváčikov v školskom
roku 2018/2019 a ich rodičov na zápis do
1. ročníka, ktorý sa bude konať vo štvrtok
19. apríla 2018 o 14:00 hod. v 1. A triede.
Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Škola poskytuje svojim žiakom:
1. vyučovanie anglického jazyka už od
1. ročníka
2. 100 % vybavenie tried interaktívnou
tabuľou alebo dataprojektorom pre názorné
a hravé vyučovanie
3. predmet informatika sa učí v špecializovanej
a plne vybavenej učebni
4. vyučovanie všetkých hodín telesnej výchovy
prebieha v posilňovni, na ihrisku s umelým
trávnikom a športovej hale
5. plavecký výcvik sa absolvuje od 2. ročníka,
škola v prírode od 3. až 4. ročníka
6. výsledky školy sú na výbornej úrovni, čo
dokazujú aj naše úspechy v okresných,
krajských, celoslovenských dokonca aj
medzinárodných súťažiach
7. 100 % kvaliﬁkovaných pedagogických
zamestnancov a rodinnú atmosféru
8. kvalitné a zdravé stravovanie v školskej
jedálni
9. pestrý popoludňajší program v školskom
klube a v záujmových krúžkoch
10.veľký školský areál plný zelene, príjemné
prostredie
11.náš zriaďovateľ - Obec Vavrečka - je vlastníkom nielen školy ale aj budov, v ktorých
zabezpečuje vzdelávanie, preto sa o ne ﬁnančne stará
Bližšie informácie o nás nájdete na stránke
zsvavrecka.edupage.sk.
(i.k.)
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Termín vydávania a odovzdávania žiadostí bude od 30.
apríla do 31. mája 2018. Termín vydávania rozhodnutia
o prijatí, či neprijatí bude do 30. júna 2018. Tešíme sa !

Vám, bola to naozaj zábava! Touto cestou chceme veľmi
pekne poďakovať za spoluprácu všetkým rodičom, ktorí
sa o tento náš krásny farebný týždeň pričinili, prehrabali
skrine, obchody aj povaly a obliekli svoje deti do farieb
daného farebného dňa. /m.h./

SPOLUPRÁCA S CPPP a P

PÔSTNA KRABIČKA PRE DETI Z AFRIKY

28. februára prišli psychológ a špeciálna pedagogička
z CPPP a P Námestovo do 3.A triedy. So žiakmi
besedovali o problémoch správania a vzájomnej
spolupráci v kolektíve triedy. Na besede sa zúčastnila aj
ich triedna učiteľka. Besedy s nimi budú ďalej
pokračovať podľa potreby triedneho kolektívu. Chceli by
sme rozšíriť spoluprácu s CPPP a P aj v iných oblastiach
a iných triedach ZŠ. (a.v.)

Žiaci 1. – 4. ročníka sa každý školský deň v pôste mohli
zapojiť do aktivity Pôstna krabička pre Afriku. Do krabičky v triede vhadzovali centy, ktoré si ušetrili zrieknutím
sa nejakej sladkosti. Aktivita končila 27.3. vyhodnotením.
Jeden žiak z každého ročníka, ktorý sa zapojil do aktivity
najčastejšie, bol odmenený. Odmenou bola krásna kniha
Kamaráti z Čarovného lesa. V žiakoch sa prostredníctvom tohto projektu rozvíjala spolupatričnosť.
Našetrené peniaze poslúžia na podporu vzdelávania
a zdravotnej starostlivosti pre chudobné deti
v subsaharskej Afrike. (a.d.)

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

FARBIČKY V MŠ
Naša materská škola sa v posledný februárový týždeň
zmenila z obyčajnej škôlky na Farebnú škôlku. V rámci
"Farebného týždňa" sme sa cielene zamerali na poznávanie a upevňovanie si farieb, a to veľmi zaujímavou
formou. Každý deň sme sa obliekli do vybranej farby
a prostredníctvom edukačných aktivít, hrových,
pracovných činností, spevu, či tanca si deti rozvíjali
a rozširovali svoje poznatky v oblasti týchto farieb:
v pondelok sme boli modrí, v utorok červení, v stredu
zelení, vo štvrtok žltí a piatok bol celý na bielo. Poviem

ČO SA DEJE ZA BRÁNAMI ŠKOLY ?
Medzinárodný deň žien
8.3. si pripomíname Medzinárodný deň žien. Všetci
žiaci školy vyrobili pre maminky na MDŽ kvietky
z krepového papiera a pozdrav v tvare srdca. Okrem toho
sme chlapcov učili, ako by sa mal správať gentleman.
Veríme, že keď raz vyrastú, spomenú si na naše slová
a budú z nich skutoční gentlemani. (n.k.)

13
Beseda s Gabrielou Futovou
Ktoré malé dieťa by dnes nepoznalo meno Gabriela
Futová? Snáď žiadne! Pani Gabriela Futová je azda
najznámejšou slovenskou spisovateľkou detských kníh
v posledných rokoch. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka
sa s ňou mali možnosť stretnúť na besede v ZŠ
Komenského. Pre každého to bol veľký zážitok. Otázok
nebolo konca kraja, pretože každého zaujímalo niečo iné.
Nakoniec si mohol dať každý podpísať knižku od pani
Futovej, ktorú si z domu priniesol. (n.k.)
Deň otvorených dverí ZŠ Komenského
28.2.2018 si zo Základnej školy Komenského
v Námestove pripravili pre našich štvrtákov DOD - deň
otvorených dverí. Mali sme možnosť prezrieť si učebňu

chémie a fyziky, kde nám učitelia predviedli niekoľko
pokusov. Vyskúšali sme si aj hodinu angličtiny, biológie
a telesnú výchovu. Proti štvrtákom (budúcim spolužiakom v piatej triede) sme si zahrali turnaj vo vybíjanej,
ktorý skončil remízou. Návšteva na škole sa nám veľmi
páčila. (n.k.)
Sv. Valentín
14.2. sme si všetci vypočuli pekné slová od pána farára,
ktorý nám priblížil život sv. Valentína. Žiaci obdarovali
pána farára, aj pani riaditeľku krásnymi pozdravmi, na
ktorých spoločne pracovali. Keďže bol tento deň zároveň
popolcovou stredou, pán farár nám vysvetlil dôležitosť
tohto dňa. Každý z nás si z tohto stretnutia odniesol
pekné myšlienky. (n.k.)
Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,...Týmito slovami
začína známa ľudová pieseň. Aj my sme si ju veselo
spievali v posledný deň fašiangového obdobia. Najstarší
žiaci si obliekli masky, tretiaci kroje a spoločne nám
ukázali ako vyzerá fašiangový sprievod. Staré mamy nám
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predviedli ako sa pára perie a dedko chlapcov učil ako
sa pletie korbáč. Pre žiakov boli pripravené aj tvorivé
dielne, po ktorých si všetci pochutili na šiškách a čaji.
(n.k.)
Rozhýb svoje telo
Školský projekt Rozhýb svoje telo sa nesie v znamení
karnevalu. Prvá časť sa konala v kultúrnom dome
v spolupráci so ZRPŠ a s obecným úradom. Nielen pre

žiakov našej školy, ale aj pre iné deti z dediny sme
pripravili súťaže a šašoviny, ktoré keď splnili, získali
odmenu. Druhá časť tohto projektu sa konala na klzisku
v Altise iba pre žiakov ZŠ. Karnevalovú masku si žiaci
vlastnoručne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy,
alebo doma. Spojili sme karnevalovú zábavu, súťaže a
korčuľovanie sa, takže sa celým klziskom ozýval radostný
smiech detí. (n.k.)
NA SLOVÍČKO S KOLEGYŇOU
Riaditeľka školy PaedDr. Iveta Kasanová a Mgr. Janka
Chlustinová - interview.
1. Ako si si zvykla na prácu a kolobeh v našej škole?
Zvykla som si veľmi rýchlo a chcela by som sa touto
cestou poďakovať svojim kolegyniam, ale hlavne tebe
pani riaditeľka, že ste ma tu na tejto škole prijali medzi
seba veľmi milo a prívetivo.
2. Ako sa ti pracuje na našej škole?
Veľmi sa mi tu páči, veľmi dobre si rozumiem
s kolegyňami a vážim si ich za ich úprimnosť, ľudský
prístup a ochotu vždy pomôcť. V škole okrem učenia je
veľa mimoškolských aktivít a podujatí. Veľmi sa mi páčilo
podujatie Program pre starých rodičov, toto už na
niektorých školách vymizlo. Taktiež zaujímavé podujatie
bolo Karneval na ľade. Páči sa mi aj myšlienka Zimné
olympijské hry na ľade – 1.ročník.

3. Sú žiaci z Vavrečky iní ako na školách kde si učila?
Deti vo Vavrečke sú rovnaké ako na celom svete, veľmi
krásne, milé, veselé a beťárske. Ale ak to mám
konkretizovať, tak môžem povedať, že žiaci vo Vavrečke
sú veľmi snaživí, veľmi pracovití, tvoriví a hlavne súťaživí.
Je medzi nimi veľa talentovaných žiakov, ktorých treba len
rozvíjať a podporovať.
4. Ako sa ti s nimi pracuje v 2. A?
Ja mám opäť veľké šťastie, že som dostala veľmi šikovnú
a aktívnu triedu 2.A. V triede mám 22
snaživých žiakov, veľmi dobrých matematikov. Sú to žiaci, ktorí krásne čítajú, recitujú,
spievajú a cvičia. Dievčatá veľmi pekne
tancujú, chlapci sú vynikajúci futbalisti. Sú to
naozaj veľmi krásne a nadané deti. Dostali do
vienka veľmi veľa talentu, bude len na nich, čo
v živote dosiahnu.
5. Ktoré povolanie máš najradšej: maliarka,
učiteľka, fotografka?
Fotenie a maľovanie obrazov je mojím koníčkom, ale nadovšetko milujem povolanie
učiteľky. Je to veľmi krásny pocit, keď niekoho
niečo naučíte, keď mu odovzdáte peknú
myšlienku, či užitočnú vedomosť. Najviac to
vždy vidno na prvákoch, keď ich človek
z ničoho naučí pekne písať a čítať. Myslím si,
že povolanie učiteľky nie je len povolanie, ale
je to aj poslanie. Mám veľmi rada prácu
s deťmi, rada sa s nimi hrám, maľujem, čítam,
riešim rôzne úlohy a vymýšľam rozprávky. Deti sú ako
naše zrkadlo, aký obraz do neho vložíš, taký sa ti zobrazí.
Ďakujem za rozhovor a prajem ti ešte veľa pekných
chvíľ v našej škole. Aj mňa úprimne teší, keď v našej škole
pracuje učiteľka, ktorá má k žiakom taký pekný vzťah ako
ty. To je pre mňa tá najkrajšia odmena, to je logo školy:
Vánok vonia horou,
lúka vonia kvetmi.
A čím vonia škola?
Škola vonia deťmi.
Viktor Hujík

Kalendár podujatí
8.4.2018
-valné zhromaždenie urbáru
16.4.2018
-divadlo pre školu v Kultúrnom dome o 10.30 hod.
9.5.2018
-zber elektroodpadu po obci
13.5.2018
-Deň matiek: kultúrno-spoločenské podujatie
v Kultúrnom dome o 15.00 hod.
3.6.2018
-Deň tanca: prehliadka tanečných súborov z Oravy
v Kultúrnom dome o 15.00 hod.
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ŠPORT
AWK VAVREČKA
Zhodnotenie klubovej činnosti AWK Vavrečka za rok
2017
Reprezentanti AWK Vavrečka sa v roku 2017
zúčastnili všetkých najprestížnejších súťaží v rámci
Slovenska, Európy ale aj sveta. Začiatkom roka sa konalo
v Bratislave 3. kolo Slovenskej ligy pretláčania rukou
(SNLP), kde naša reprezentantka Barbora Bajčiová
získala 2x prvé miesto. Jej úspechy naďalej pokračovali.
Na Majstrovstvách SR do 18 rokov v kategórií 70+kg
vybojovala 2x zlato, na Majstrovstvách Európy na ľavú
ruku striebro a na pravačku zlato. Na Majstrovstvách
sveta potvrdila svoju silnejšiu pravačku, ktorá jej zaistila
zlato, ľavá ruka sa zaslúžila o striebornú medailu.
K mnohým ďalším oceneniam pribudla aj cena Juniorka
roka, objav roka a dokonca sa zaradila k TOP 5
športovcom.

September patril 1. kolu SNLP, ktoré sa konalo
v Rabči. Tu opäť predviedla svoj talent predovšetkým
Barbora Bajčiová, ktorá získala 2x prvé miesto. Lukáš
Majkút vybojoval prvé miesto na ľavú ruku do 75kg.
V novembri sa uskutočnila v Tvrdošíne Silná ruka
stredoškolákov, kde sa na prvej priečke umiestnil
reprezentant klubu Stanislav Richter.
Záver roka patril 2. kolu Slovenskej národnej ligy
pretláčania, ktorej sa zúčastnili aj reprezentanti AWK
Vavrečka Barbora Bajčiová, Stanislav Richter, Lukáš
Majkút a Martin Grigerek. Domov doniesli 6 zlatých,

3 strieborné, 1 bronzovú medailu.
AWK Vavrečka prevzal niekoľkokrát aj organizačnú
záštitu nad celoslovenským sústredením pretekárov,
ktoré sa konali priestoroch Cross gymu 365 a bolo
veľkým prínosom pre klub.
V porovnaní s minulým rokom úspešnosť klubu
výrazne stúpla, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky.
„Naďalej budem pokračovať v nasadenom tempe
a prispievať k rozvoju športu v našej obci“, povedal na
záver predseda klubu Peter Kasan.
VIANOČNÉ STOLNOTENISOVÉ TURNAJE
Aj minuloročný čas Vianoc patril z časti tradičným
stolnotenisovým turnajom. Najskôr svoje zápasy
odohrali v stredu 27. decembra dospelí a na druhý deň ich
doplnili aj mládežníci. Muži svoje duely odohrali
v tradičnom formáte, teda podľa výkonnosti v A a B
skupine. V „béčku“ sa zišla skvelá partia, ktorá odohrala
kvalitné a vyrovnané zápasy o čom svedčí aj fakt, že
o konečnom víťazovi rozhodlo až záverečné sčítavanie
setov. Najväčší dôvod
na radosť mal napokon
Vinco Hríbik, za
ktorým sa umiestnili
Albín Kasan a Viktor
Čiernik. V „Áčku“ sa
hral naozaj fantastický
stolný tenis na vysokej
úrovni. Rozhodujúci
zápas medzi sebou
zohrali Filip Sklárčik
s Martinom Stolárikom. Obaja doposiaľ
pre-chádzali turnajom
bez jednej prehry a tak
v ich zápase šlo naozaj
o veľa. Napokon mal
presnejšiu a šťastnejšiu
ruku z dvojice mladší
Filip, ktorý sa tak stal
vianočným, obecným
stolnotenisovým kráľom. Treba spomenúť
aj výborné tretie miesto
nestarnúceho Jána Bronerského, ten odsunul na
4. priečku Fera Sklárčika. Celý turnaj sa podobne ako
v minulých rokoch niesol vo veľmi priateľskej atmosfére,
ku čomu prispelo dobré vínečko a tradičná vianočná
kapustnica, o ktorú sa postarali obecný šéfkuchár Karol
Pjentek a jeho dvorný pomocník Očko Sklárčik.
Ako sme v úvode spomenuli, na turnaj dospelých na
druhý deň nadviazali aj naši mládežníci. Treba však
smutne konštatovať, že záujem o šport u našich mladých
z roka na rok klesá. V súčte sa ich do turnaja zapojilo
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niečo málo cez dvadsať. Súťažilo sa v troch
kategóriách: dievčatá, žiaci a juniori.
V dievčenskej kategórii sa z triumfu tešila Soﬁa
Hrubjaková, pred Andrejkou Buganovou a Sárou
Olašákovou. V žiackej kategórii si prvenstvo
v yb o j ova l Peť o H rkeľ p red S a mu el o m
Minárikom a Martinom Kurtulíkom. V juniorskej
kategórii zvíťazil bez jedinej prehry Michal Pleva
pred bratmi Patrikom a Dávidom Adamcovcami.
Sme veľmi radi, že turnaj opäť naplnil to
najdôležitejšie poslanie, ktorým je vzájomné
stretnutie a vytvorenie jedinečnej atmosféry. Už
teraz Vás všetkých pozývame na budúci ročník,
kde nepôjde len o víťazstvá, ale aj o utužovanie
a nové priateľstvá. Víťazné trojice si odniesli
krásne poháre, za ktoré ďakujeme Obecnému
úradu.
/Marián Kasan/
HOKEJOVÁ SEZÓNA JE ZA NAMI...
HK Vavrečka pôsobí v oravských
súťažiach už piaty rok. Dva roky klub
hral v Oravskej hokejovej súťaži a tri roky
v Altis OHL lige. Za toto obdobie
sa klubu podarilo získať jedenkrát
1. miesto a uplynulú sezónu klub skončil
na peknom 3. mieste. Samozrejme, že
každý rok sa úroveň ligy zvyšuje.
K tomuto faktu dopomohol príchod
dorastencov z HK ALTIS do jednotlivých klubov, čiže je čoraz ťažšie
dosiahnuť dobré výsledky. Súčasný tím
HK Vavrečka tvorí: brankár Martin
Pribylinec, obranca Peter Sklarčík, Michal
Hrkeľ, Vladimír Madleňák, Peter
Halimovič, Peter Graňák, Boris Červeň,
Martin Kováč, Martin Pánik, útočníci
Jaroslav Hoľma, Dominik Ferletjak,
Miloš Ferletjak, Anton Kováč, Marek
Košťál, Miroslav Hrkeľ, Kristián Gandi,
Miroslav Laššák.
HK Vavrečka dúfa, že aj nasledujúca
sezóna bude priaznivá minimálne tak ako
tá tohtoročná. Osobitná vďaka patrí
Kristiánovi, ktorý sa výrazne pričinil k
úspešnej sezóne a na zápasy cestoval až z
Bratislavy.
H K Vav r e č k a ď a k u j e a j o b c i
Vavrečka, ktorá klub podpor uje
každoročným ﬁnančným príspevkom na štartovné v OHL a samozrejme divákom, ktorí zostali verní a držali palce celú
sezónu.
Michal a Miroslav Hrkeľ
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